
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 
 

19 листопада 2021 року                                                                                            м. Чернігів 

 

Порядок денний: 

1. Про результати роботи приймальної комісії Академії Державної пенітенціарної 

служби у 2021 році. 

2. Про органи курсантсько-студентського самоврядування та шляхи підвищення 

ефективності співпраці адміністрації Академії Державної пенітенціарної служби та 

органів курсантсько-студентського самоврядування. 
3. Про стан охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки в Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

4. Про звернення вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби до 

Міністерства юстиції України. 

5. Про обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

 
 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію про результати роботи приймальної комісії Академії Державної 

пенітенціарної служби у 2021 році взяти до уваги. 

1.2. Начальнику відділу зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю 

Академії ДПтС Ющенко С.П. продовжити профорієнтаційну роботу з майбутніми 

абітурієнтами та їхніми батьками. 

1.3. Організувати та провести для випускників закладів загальної середньої освіти 

України День відкритих дверей за умови послаблення карантинних обмежень. 

Відповідальні: начальник навчального відділу Академії ДПтС  

Співак В.В.; 

начальник відділу по роботі з персоналом 

Академії ДПтС Вороніна С.В.; 

начальник юридичного факультету Академії ДПтС 

Пекарчук В.М.; 

начальник факультету пробації Академії ДПтС 

Шамрук О.П.; 

начальник факультету заочного навчання та 

навчання за кошти фізичних, юридичних 

осіб Академії ДПтС Низовець О.М.;  

начальник відділу зв’язків із засобами масової 

інформації та громадськістю Академії ДПтС 

Ющенко С.П. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 01.04.2022. 
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2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію про органи курсантсько-студентського самоврядування та шляхи 

підвищення ефективності співпраці адміністрації Академії Державної пенітенціарної 

служби та органів курсантсько-студентського самоврядування взяти до уваги. 

2.2. Відділу виховної, психологічної роботи та організації дозвілля Академії ДПтС 

залучати представників органів курсантсько-студентського самоврядування до 

проведення різних заходів, передбачених планом виховної роботи, з урахуванням 

карантинних обмежень. 

Відповідальний: старший інспектор відділу виховної, психологічної 

       роботи та організації дозвілля Академії ДПтС  

       Мельниченко І.П. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Шеремета О.П. 

Термін: до 31.12.2022  

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію про стан охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки в 

Академії Державної пенітенціарної служби взяти до уваги. 

3.2. Роботу з питань охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки в 

Академії Державної пенітенціарної служби вважати задовільною. 

3.3. Під час виконання господарчих та небезпечних робіт неухильно здійснювати 

контроль за своєчасним проведенням інструктажів з охорони праці. 

Відповідальні: начальник комунально-експлуатаційного відділу 

Академії ДПтС Волошко А.Ф.; 

начальник інтендантсько-господарчого відділу 

Академії ДПтС  Ільченко О.І. 

Контроль: проректор Академії ДПтС  Царюк С.В.   

Термін: до 31.12.2022 

3.4. Провести інструктажі водіїв Академії Державної пенітенціарної служби з 

дотримання правил дорожнього руху в зимовий період. 

Відповідальний: завідувач гаражем Академії ДПтС Федоров С.В. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Царюк С.В. 

Термін: до 02.12.2021 

3.5. Провести з керівниками структурних підрозділів у ТОВ «Чернігівський 

обласний навчально-курсовий комбінат» навчання та перевірку знань з питань охорони 

праці з отриманням посвідчень встановленого зразка. 

Відповідальні: провідний інженер групи з охорони праці  

Академії ДПтС Василець В.О. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Царюк С.В. 

Термін: до 01.12.2022 

3.6. Заборонити використання у приміщеннях саморобних подовжувачів, які не 

відповідають ПУЕ, використання електроплиток, кип’ятильників, прасок, застосування 

для освітлення свічок, гасових ламп і ліхтарів. 

Відповідальні: начальники структурних підрозділів Академії ДПтС  

Контроль: проректор Академії ДПтС Царюк С.В. 

Термін: до 01.12.2022  
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3.7. Провести чергове технічне обслуговування вогнегасників Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

Відповідальні: начальник комунально-експлуатаційного відділу  

Академії ДПтС Волошко А.Ф.; 

старший інспектор (з питань ЦЗ) Академії ДПтС 

Вінніченко Д.В. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Царюк С.В. 

Термін: до 01.12.2022  

3.8. Перевірити первинні засоби пожежогасіння та комплектацію пожежних щитів 

навчальних корпусів Академії Державної пенітенціарної служби. 

Відповідальні: начальник комунально-експлуатаційного відділу  

Академії ДПтС Волошко А.Ф.; 

старший інспектор (з питань ЦЗ) Академії ДПтС  

Вінніченко Д.В. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Царюк С.В. 

Термін: до 25.12.2022 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Звернутися з листом до Міністра юстиції України щодо ситуації, яка склалася 

навколо Академії Державної пенітенціарної служби. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 
5.1. Начальнику відділу по роботі з персоналом Академії ДПтС підготувати наказ 

про призначення професором кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та 

кримінології Академії Державної пенітенціарної служби на умовах 0,25 (двадцять п’ять 

десятих) посадового окладу Триньову Яну Олегівну. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

Академії ДПтС Вороніна С.В. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Мошта І.А. 

Термін: до 14.12.2021 


